Residueel werkende middelen

Na veel chemisch 'sleutelwerk' aan de molecuulstructuur van de pyrethroïden kreeg
men uiteindelijk de beschikking over permethrin. Permethrin kenmerkt zich door een
goede werking ten opzichte van een breed scala van insekten en wat een zeer belangrijke
doorbraak was: permethrin heeft een goede stabiliteit onder invloed van zonlicht. Eén·
maal toegepast blijft het minstens 4-6 weken werkzaam.
Na enige tijd werden door anderen nog meer van deze residueel werkende middelen nl.
de werkzame stoffen cypermethrin, deltamethrin en cyfluthrin ontdekt, die qua struc·
tuur nog veel lijken op de natuurlijke pyrethroïden. De laatste ontwikkeling is dat nu
ook verbindingen zijn ontwikkeld die op dezelfde manier werken als de andere pyrethroïden, maar die niet meer de typische chemische structuur hebben. Tot deze laatste
groep behoort o.a. fenvaleraat.
Enige eigenschappen van synthetische pyrethroïden

. Pyrethroïden zijn in hun algemeenheid weinig giftig voor warmbloedigen · dus ook
voor de mens. en vogels. Ze lossen slecht op in water, maar goed in vetten. Ze worden
goed opgenomen door de chitine-huid van insekten , echter nauwelijks door de huid
van zoogdieren. Warmbloedigen hebben dus weinig problemen met pyrethroïden.
Deze verbindingen zijn echter zeer giftig voor vissen en voor bijen.
. De meeste pyrethroïden zijn in lage doseringen zeer goed werkzaam tegen een groot
aantal insektesoorten. Ze werken als contactgif en ook als maaggif. Van b.v. permethrin heeft men reeds weinig werkzame stof per oppervlakte-eenheid nodig, bij delta•
methrin kan men volstaan met slechts één tiende deel daarvan.
. Residueel werkende synthetische pyrethroïden zoals permethrin, deltamethrin en
cyfluthrin hebben een bijzonder lage dampspanning. Dat betekent dat enige uren na
een bestrijdingsactie nauwelijks nog meetbare hoeveelheden van deze werkzame
stoffen in de lucht kunnen worden aangetoond. Dit feit, gecombineerd met de geringe
hoeveelheden toe te passen werkzame stof, heeft tot gevolg dat ook nauwelijks
residuen in voedingsmiddelen kunnen ontstaan. Vanzelfsprekend moet men voedingsmiddelen m een te behandelen ruimte tijdens de uitvoering van de bestrijdingsaktie
wel afdekken.

• Residueel werkende synthetische pyrethroïden hebben een redelijk lange werkings•
duur. De periode waarin de werkzaamheid van de aktieve stof tot de helft is teruggelo·
pen (halfwaardetijd) varieert van 4-8 weken; e.e.a. afhankelijk van de omstandigheden. Van invloed kunnen zijn de aard van het behandelde oppervlak, de temperatuur,
de zuurgraad en de hoeveelheid licht. Toch zijn deze verbindingen nauwelijks persistent. In de bodem worden de meeste van deze stoffen vrij snel afgebroken. De
halfwaardetijd, is daar ca. lO dagen. Voor het milieu vormen deze stoffen voor wat
betreft de persistentie dus geen bezwaar.
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Slotbeschouwing

Met de komst van de synthetische pyrethroïden beschikken we over werkzame stoffen
die weinig giftig zijn voor zoogdieref) en goed werkzaam zijn tegen insekten. De
residueel werkende stoffen als permethrin, deltamethrin en cyfluthrin hebben een uitste·
kende werking op kruipende insekten. De werkingsduur is 4-8 weken en vooral de lage
dampspanning maakt deze middelen uitermate geschikt om in gebouwen toe te passen.
Wanneer de nodige zorg wordt besteed aan de toepassing van deze middelen en men
zich tot doel stelt om bij een bestrijdingaktie een volledig resultaat te behalen, kunnen
deze middelen nog lange jaren tot ons aller voordeel worden gebruikt.
J .T. de Jonge

DE MENGTROMMEL, EEN NOODZAAK

Voor het mengen van lokaas ten behoeve van de rattenbestrijding is het gebruik van een
goed mengapparaat onontbeerlijk. Zij die er al mee werken, kunnen het niet meer uit de
kast met attributen wegdenken en ervaren het als een onmisbaar hulpmiddel.
Enkele voordelen van het gebruik van een mengtrommel zijn de volgende:
voor de mensen die werken met bestrijdingsmiddelen staat de bescherming van de
gezondheid voorop. Contact van de huid met bestrijdingsmiddelen of opname ervan
door de mond , moet te allen tijde worden voorkomen. Het gebruik van een stofmasker en handschoenen met name bij het werken met concentraten van bestrijdingsmiddelen, zoals de 0,5% warfarin-mengpoeders, is dan ook nodig. Bij deze mengpoeders
moet het verstuiven ervan worden voorkomen. Uit arbeidshygiënische overwegingen
moeten we dan ook in het belang van onze gezondheid behalve van handschoenen en
stofmasker gebruik maken van een afsluitbaar mengapparaat. Dit heeft bovendien
ook nog andere belangrijke voordelen.
door een mengtrommel te gebruiken wordt bevorderd dat haver, slaolie en warfarin in
de juiste hoeveelheid kunnen worden ingebracht. Het ' roeren met de stok in de
emmer', een methode die niet meer van deze tijd is, bracht met zich mee dat meer
slaolie nodig was om alle korrels klevend te krijgen en meer mengpoeder om alles 'van
een kleurtje' te voorzien. Men moet echter bedenken dat ratten op aantrekkelijk voer
uit zijn en niet op een 'onaantrekkelijk prakkie'.
in de juiste mengverhouding aangemaakt lokaas is aantrekkelijk voor ratten. Houdt U
daarom aan de aanwijzingen op het etiket van het betrokken middel. Een goede
opname van het lokaas bevordert snelle resultaten van de bestrijding, als tevens na de
eerste uitleg tijdig de opname van het lokaas wordt gecontroleerd en het lokaas waar
nodig wordt ververst.
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ook het kostenaspect spreekt een woordje mee. Door een goede menging en de
daardoor bereikte goede opname en een snel en afdoend resultaat gebruikt men
minder lokaas, maar is bovenal minder tijd nodig om de bestrijding per object af te
ronden. En tijd kost steeds meer geld.
Het mengen van lokaas met behulp van een elektrische betonmolen blijft het ideaal.
Het lokaas wordt goed en snel gemengd.
Omdat voor veel, met name kleine gemeenten de aanschaf van een betonmolen voor dit
doel niet rendabel is, gaan sommige gemeenten over tot het zelf bouwen van een
mengtrommel, al dan niet door electriciteit aangedreven.
Enkele jaren geleden is daarover gepubliceerd in Rat en Muis. De betreffende illustraties worden onder dit artikel nog eens afgedrukt.
Ook de gemeente Genemuiden kwam tot een eigen ontwerp van een handmengtrommel,
geschikt voor het aanmaken van enkele kilo's lokaas per keer.
Het apparaat bestaat uit de volgende onderdelen:
een pvc-buis, 40 cm hoog en 0 30 cm.
- twee harde pvc-deksels voor afsluiting van de buis.
- in het onderste deksel wordt met 4 slotboutjes een plaatje met in het midden een
opstaande buis aangebracht waarin een stang past waaraan schoepen zijn bevestigd.
- in het bovenste deksel is op dezelfde wijze een gietijzeren plaatje bevestigd met een
gat, waar de roerstang doorheen komt.
vier schoepen, welke twee aan twee aan de buis zijn gelast (schuin. zie foto en
tekening) zorgen ervoor dat het lokaas omhoog gedraaid en goed gemengd wordt.
Deze schoepen zijn 9 cm hoog en 13 cm breed. De onderste schoep zit onder aan de
roerstang. Dit bevordert dat alle lokaas goed gemengd wordt.
- aan de roerstang wordt met een splitpen de slinger vastgemaakt.
- in het bovcndeksel bevindt zich een gat met daarop een draaibaar luikje. De ingrediënten voor het lokaas kunnen via een trechter hierdoor in de molen worden gebracht, zonder dat het deksel behoeft te worden verwijderd.
Het schoonmaken van de trommel kan op een eenvoudige wijze gebeuren nadat bovendeksel en roerstang zijn verwijderd. Het regelmatig schoonmaken is belangrijk, omdat
eventuele resten slaolie ranzig kunnen worden. Het vers te bereiden lokaas kan deze
geuren over nemen en reeds daardoor onaantrekkelijk voor ratten worden. Na reiniging
(warm water en borstel, zonodig zachte zeep gebruiken) de trommel voor gebruik eerst
goed laten drogen.
Indien Uw afdeling ongediertebestrijding nog niet over een mengapparaat beschikt.
wordt U dringend verzocht te overwegen een mengmolen aan te schaffen of zelf te
maken. Onze afdeling is desgewenst gaarne bereid nadere informatie te verstrekken.
A.D. Bode

Handmengtrommel
Genemuiden
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ANDERE MENGTROMMELS
De nu gepensioneerde heer G.J. Pop, voormalig redacteur van 'Rat en Muis', heeft in
het verleden regelmatig de mengtrommel als goed gebruiksinstrument bij de rattenbestrijding in de belangstelling gebracht. Hieronder een samenvatting van door hem
beschreven apparaten.

1

- In 1957 werd een artikel van de heer ir. R. Dijkshoorn van de Rotterdamsw Ontsmettingsienst gepubliceerd van een door hen vervaardigde trommel.
'De kubus heeft aan twee tegenover elkaar liggende hoekpunten een afplatting,
waardoor de as loopt, die aan elke zijde op een eenvoudig lagertje steunt. Op een
ander hoekpunt is een vultuit aangebracht, waarop een deksteltje kan worden geplaatst, dat met enkele knevels bevestigd is'.
(De vulopening moet groot genoeg zijn om de trommel te kunnen schoonmaken.
Red.).
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Handmengtrommel (tekening
F. C. van 8/aaderen jr.)
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In 1967 verscheen een artikel, waarin de mengtrommel werd beschreven welke de heer
J. Paulissen , opzichter reinigingsdienst Maastricht had laten maken. 'Een oliedrum,

met in de lengte een as die iets buiten bodem en deksel steekt. Deze as rust op een
statief terwijl, door middel van een los aan de as bevestigde zwengel, de trommel kan
worden rondgedraaid. De binnenwand van de trommel is voorzien van 4 evenwijdige
schoepen (in lengterichting) ter bevordering van een behoorlijke menging. Bij het
draaien van de trommel ontstaat echter een dode hoek achter de schoepen , waar het
lokaas blijft liggen. Het diagonaal tegenover elkaar plaatsen van de schoepen zou het
mengen waarschijnlijk wat grondiger doen geschieden. Ook het diagonaal plaatsen
van de as zou het effekt nog vergroten. Het stofdicht afsluiten van de drumdeksel
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